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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar belakang 

Kebutuhan energi dunia masih tergantung pada bahan bakar 

fosil,baik itu berupa minyak bumi,gas alam maupun batu bara. 

Kecenderungan kebutuhan energi tersebut meningkat dari waktu ke 

waktu. Hal tersebut seiring dengan bertambahnya berbagai macam 

alat yang menggunakan energi dari bahan bakar fosil,juga karena 

meningkatnya jumlah penduduk. Penggunaan bahan bakar fosil yang 

terus menerus mengakibatkan ketersediaannya semakin menipis dan 

habis. 

Kebijakan pemerintah Indonesia yang mengganti minyak tanah 

dengan gas LPG dalam kebutuhan rumah tangga,melalui konversi 

minyak tanah ke gas. Masyarakat harus menerima kenyataan bahwa 

harga gas LPG 3kg yang masih disubsidi pemerintah naik pada awal 

bulan ini,yang ketersediaan gas tersebut sekarang terjadi kelangkaan 

di daerah saya. Dan juga rencana kenaikan harga gas LPG non 

subsidi semakin memberatkan rakyat 

Naiknya harga dan kelangkaan gas LPG semakin menyulitkan 

masyarakat. Dengan demikian perlu dikembangkan suatu bentuk 

energi alternatif yang ketersediaannya ada disekitar kita dan dapat 

diperbaharui sebagai pengganti minyak dan gas. Biomassa seperti 
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sekam padi,bonggol jagung,serbuk gergaji,sampah-sampah organik 

disekitar kita yang dapat kita manfaatkan untuk mengkonversi minyak 

dan gas. 

Efisiensi juga diperlukan untuk mengurangi penggunaan 

energi. Hal tersebut bisa dilakukan dengan adanya berbagai macam 

model barner yang berpengaruh terhadap temperatur pembakaran 

dengan bahan bakar yang relatif lebih sedikit. 

Biomassa adalah produk fotosintesis yang menyerap energi 

surya dan mengubah karbon dioksida, dengan air ke campuran 

karbon, hidrogen dan oksigen. Biomassa adalah material biologis 

yang dapat digunakan sebagai sumber bahan bakar, baik secara 

langsung maupun setelah diproses melalui serangkaian proses yang 

dikenal sebagai konversi biomassa. 

Gasifikasi adalah konversi bahan bakar padat menjadi gas 

dengan oksigen terbatas yang menghasilkan gas yang bisa dibakar, 

seperti CH4, H2, CO dan senyawa yang sifatnya impuritas seperti H2S, 

CO2 dan TAR. Karena teknologi gasifikasi biomas merupakan 

teknologi yang relatif sederhana, mudah untuk di operasikannya dan 

secara ekonomi cukup terjangkau.Oleh karena itu sangat diperlukan 

untuk melakukan pengujian konstruksi alat produksi gas metana dari 

sampah organik dengan cara gasifikasi. 
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1.2. Perumusan masalah  

Bagaimanakah pengaruh diameter barner terhadap 

temperatur pembakaran? 

     1.3. Pembatasan masalah 

a. Alat produksi gas metana dengan jenis thermal prosses gasifica-

tion. 

b. Lubang saluran pembakaran dengan diameter 4 mm, 6 mm dan 8 

mm. 

c. Bahan bakar yang digunakan berupa sekam padi dengan kapasi-

tas 4 kg. 

d. Air yang dipanaskan sebanyak 5 liter. 

 

1.4. Tujuan penelitian 

      Tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui pengaruh variasi diameter lubang saluran 

pembakaran terhadap tempertur pembakaran  

b. Untuk mengetahui lama waktu untuk mendidihkan 5 liter air. 

c. Untuk mengetahui waktu nyala efektif, 

1.5. Manfaat penelitian   

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat yang baik bagi 

penulis, masyarakat luas dan dunia pendidikan, antara lain: 

a. Memberikan  pengetahuan baru tentang pengolahan sampah 

organik menjadi sumber energi alternatif. 
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b. Mampu mengembangkan pemanfaatan sampah organik men-

jadi energi alternatif yang berguna bagi masyarakat dan mem-

berikan kontribusi dalam rangka penghematan bahan bakar 

fosil. 

1.6. Metodologi penelitian 

         Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah: 

a. Studi literatur yaitu mempelajari berbagai referensi dari berbagai 

sumber baik buku, peneliti maupun Internet sebagai teori penun-

jang dalam pembahasan masalah. 

b. Studi eksperimen yaitu dengan melakukan pengujian terhadap 

tungku gasifikasi sekam padi dengan kapasitas 4 kg, untuk 

mengetahui pengaruh kecepatan udara pada tungku gasifikasi 

terhadap temperatur pembakaran, mengetahui waktu nyala 

efektif, lama pendidihan air. 

1.7. Sistematika penulisan 

         Sistematika pada laporan tugas akhir ini memuat tentang: 

a. Bab I Pendahuluan 

Bab ini terdiri atas latar belakang, perumusan masa-

lah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metodologi penelitian dan sistematika 

penelitian. 
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b. Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini terdiri dari kajian pustaka dari penelitian ter-

dahulu dan dasar teori yang diambil dari buku serta jurnal 

yang digunakan sebagai pedoman dalam penelitian ini. 

c. Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini terdiri atas diagram alir penelitian, alat dan ba-

han penelitian, instalasi alat percobaan serta langkah-

langkah penelitian. 

d. Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang kenaikan temperatur air setiap 3 

menit, lama nyala efektif, waktu pendidihan air dan tem-

peratur pembakaran dengan pengukuran nyala tiga titik 

api yang diukur dengan ketinggian yang sama. 

e. Bab V Kesimpulan dan Saran

      Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. 

f. Daftar pustaka

Berisi buku-buku dan jurnal serta sumber-sumber lain 

yang dijadikan referensi dalam penelitian dan penulisan 

laporan tugas akhir ini. 
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g. Lampiran 

Berisi tentang lampiran-lampiran yang berhubungan 

dengan penelitian. 

 

 

 


